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PLAN NADZORU 

NAD ŻŁOBKAMI I KLUBAMI DZIECIĘCYMI 

 

§1.  Przyjmuje się plan nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w Gminie Raciąż 

obejmujący: 

1) kontrolę warunków i sprawowanej opieki w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy 

Raciąż co najmniej raz w roku, 

2) kontrolę warunków i sprawowanej opieki w klubach dziecięcych  prowadzonych na 

terenie Gminy Raciąż co najmniej raz w roku. 

§2.  Celem nadzoru jest: 

1)  zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo  

i prawidłową opiekę, 

2)  ustalenie stanu faktycznego i sprawdzenie jego zgodności z przepisami prawa. 

§3. Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w niniejszej uchwale pierwszą kontrolę 

przeprowadza się w okresie 2 miesięcy od dnia wpisu do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych. 

§4.  Nadzór  w trybie działań planowanych obejmuje: 

1) kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach i klubach dziecięcych,  

2) kontrolę zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze żłobków i klubów 

dziecięcych ze stanem faktycznym, 

3) kontrolę wywiązywania się z obowiązku sporządzania sprawozdań, o których mowa  

w art. 64 ustawy z 4 lutego 2011 r. o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

§5.  Wójt Gminy Raciąż może prowadzić czynności nadzorcze także poza planem nadzoru,  

o którym mowa w §1, w trybie działań doraźnych, w przypadku powzięcia informacji o: 

1) nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka lub klubu dziecięcego, 

2) nieprawidłowościach w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio  

w rejestrze ze stanem faktycznym, 

3) niewywiązywaniu się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań  

z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

§6.  Nadzór przeprowadzany jest w terminie i zakresie wyznaczonym przez Wójta Gminy 

Raciąż. 

§7.  Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione na podstawie upoważnienia do 

kontroli, wydanego w formie pisemnej przez Wójta Gminy  Raciąż. 



§8.  O  terminie przeprowadzenia kontroli organ nadzorujący informuje w formie pisemnej 

lub elektronicznej podmiot kontrolowany z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

§9. 1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych  sporządza się protokół nadzoru  

w terminie 15 dni roboczych od dnia ich  zakończenia.  

2.  Protokół nadzoru powinien zawierać: 

1) nazwę placówki kontrolowanej, 

2) termin rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych, 

3) nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór, 

4) imiona i nazwiska osób upoważnionych do kontroli, 

5) imiona i nazwisko osoby prowadzącej kontrolowaną placówką lub osoby przez nią 

upoważnionej, 

6) określenie przedmiotu nadzoru i okresu objętego nadzorem, 

7) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku nadzoru, w tym ustalonych 

nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości, 

8)  ewentualne zalecenia lub ich brak, 

9) pouczenie o prawie zgłaszania przez placówkę zastrzeżeń i składania wyjaśnień do 

protokołu, 

10) podpisy osób upoważnionych przez Wójta Gminy Raciąż i osoby upoważnionej do 

reprezentowania podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, a także datę i miejsce 

podpisania protokołu. 

§10.  Protokół nadzoru sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu 

przekazuje się do kontrolowanej placówki. 

§11.  W przypadku stwierdzenia w czasie czynności nadzorczych nieprawidłowości ze strony 

podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, organ sprawujący nadzór  zobowiązuje go  

do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości  w wyznaczonym terminie,  nie krótszym niż  

7 dni. 

§12. W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości Wójt Gminy 

Raciąż wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy . 

§13. Niezależnie od planu nadzoru, do oceny warunków i jakości świadczonej opieki 

przewiduje się możliwość wykorzystania opinii wydawanych przez organy takie jak: 

Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Państwowy Inspektorat 

Budowlany, Państwowa Inspekcja Pracy. 

§14.  Do spraw nieuregulowanych w niniejszym planie nadzoru mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, ze 

zm.).   


